
o que pensam os profissionais

Uma pesquisa
recentemente
divulgada pelo
Gartner aponta

que 72% dos executivos
de TI acreditam que não
possuem as pessoas certas
em suas equipes ou que são
poucos os colaboradores
de qualidade para o volume
de trabalho. Ainda levando
em conta as estratégias de
desenvolvimento de pessoal,
o estudo aponta que a atração
e a retenção de talentos para
a organização caiu da 3a para
a 8a posição nas prioridades
dos CIOs.

Especialistas afirmam que
a política de desenvolvimento
e capacitação de profissionais
de tecnologia não deve ser o
único mecanismo utilizado

pelos CIOs para a retenção
de talentos. "Além de
treinamento e capacitação,
gestores devem garantir
que os membros de seu
time tenham benefícios
financeiros e desafios
profissionais compatíveis
com o potencial individual",
analisa Ricardo Basaglia,
gerente da divisão de TI da
Michael Page no Brasil, que
atua com recrutamento de
executivos. Ainda segundo
o especialista, esse assunto

deve merecer uma atenção
especial dos CIOs por conta
da escassez de profissionais
capacitados no mercado de
tecnologia.

Os dados, de acordo
com Basaglia representam
um alerta. Isso porque, na
opinião do especialista,
os gestores não podem
relegar a segundo plano
essa questão da retenção
dos seus principais talentos,
se quiserem manter a
qualidade das atividades de

As empresas devem ter líderes
preparados para entender
seus times, criar mecanismos
de motivação e aproveitar o
melhor de cada um

| TI. O alerta fica ainda mais
j evidente quando se ouve os
i profissionais sob a batuta
i destes gestores: por meio da

rede social CW Connect, eles
mostram que são raras as
empresas que implementam
de fato políticas claras de
retenção de talentos,

Os motivos variam.
Para o executivo Ricardo
Mansur, especificamente no
Brasil o problema estaria
mais relacionado à cultura
corporativa do que ao
descaso dos gestores. Ele

i lembra que, antes de mais
nada, é preciso entender
que, de acordo com o
próprio estudo do Gartner,
menos de 30% das empresas
têm talentos para serem
retidos. "Fica claro que
estamos falando da exceção,
não da regra", diz.

Estaria aí o primeiro ponto
a ser levado em conta. Para
Mansur, uma política de
retenção de talentos deve



ter foco nos talentos, e não
em todos os funcionários. A
partir daí, entrariam em ação
conceitos como meritocracia
e recompensa. Entrariam.
Segundo o executivo,
nenhuma das empresas em
que ele trabalhou no Brasil
adotou políticas deste tipo.
Isso porque o conceito de

meritocracia significa, na
prática, tratar profissionais
de forma diferente, de acordo
com seu desempenho. "A
meritocracia cria diferenças
e as empresas brasileiras
querem igualdades", compara.

O analista Márcio
Eduardo Luz concorda.
Para ele, a única política
de retenção adotada pelas
empresas locais é o aumento
de salários. "Não há
preocupação com a melhoria
de condições ou do ambiente
de trabalho. Só as empresas
que precisam de profissionais
com alto grau de capacitação
e especialização é que têm
alguma preocupação com
isso", afirma.

O caminho do aumento
dos salários, na opinião dos
profissionais, não é o correto.
Para Mansur, promoção e
aumento de salário não é
política de retenção. "Renda
é conseqüência. Mesmo
porque, depois de uma
determinada faixa salarial,
o porcentual vai ficando
mais baixo, sob o risco do
funcionário ultrapassar
o salário da diretoria
executiva. Mesmo empresas
com carreira em Y tem
dificuldades neste tema no
Brasil", afirma.

O programador Gilberto
Strapazon, por exemplo,
acredita que se a política
de talentos não for para
todos, acabará favorecendo
a criação de feudos dentro
dos departamentos. Além
disso, o profissional defende
a remuneração como pane
da estratégia de retenção. "É
ótimo trabalhar no que se
gosta e melhor ainda se isto
lhe dá conforto financeiro
dentro das melhores
médias", acredita.

Apesar da postura,
Strapazon reconhece que em
algum momento o talento
deve se destacar, mas acha
que o reconhecimento
deve ser feito aos poucos.
"Assim como o restante
da equipe, talentos devem
ser estimulados pelos
desafios e atribuições, pela
possibilidade de realizarem
mais, de subirem mais alto.
Poucos conseguem subir a
escada, mas se houver uma
barreira no início, a escada
não é para todos", diz.

A analista de RH Roseana
Romualdo levanta ainda
outro ponto: o entendimento
do profissional. "Mesmo
que a empresa adote
variáveis, como bônus, é de
extrema importância que o
funcionário entenda que seu
desempenho está relacionado

Ameritocracia
cr ia diferenças
e as empresas
brasileiras
querem
igualdades

Ricardo Mansur,

diretamente a evolução
dos negócios e portanto,
é fundamental dentro de
qualquer processo", diz.
Esta compreensão deve ser
estimulada pela empresa, que
pode utilizar mecanismos
como treinamento e
desenvolvimento.

"Mas há ainda outros
pontos, dos quais destaco
um, que considero algo
de extrema relevância: as
empresas devem ter líderes
preparados para entender
seus times, criar mecanismos
de motivação e aproveitar
o melhor de cada uni", diz,
voltando novamente o foco
aos gestores. Para Roseana,
reter talentos é, antes de mais
nada, conhecer 100% o que se
tem dentro de casa. •
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